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Hva er kondylomer? Kondylomer er vorteaktige dannelser som kan forekomme på eller nær 
kjønnsorganene eller ved endetarmsåpningen.  

Hvordan får man kondylomer? Normalt er disse seksuelt overført.  

Hva skyldes de? Kondylomene skyldes en gruppe vortevirus (HPV=humant papillom virus) som er i 
familie med vorteviruset som er årsak til hånd- og fotvorter. 

Hvordan finner man ut om man har kjønnsvorter? Oftest oppdages kondylomene ved at man ser 
dem. De kan også klø og det kan svi ved samleie. Hos kvinner kan en soppinfeksjon være ledsagende 

symptom. Almenlegen/hudlegen eller gynekologen stiller/ bekrefter diagnosen. Ikke alle som blir 
smittet med HPV viruset, utvikler kondylomer. 

Er kjønnsvorter hyppig? Kondylomer er en av de vanligste seksuelt overførte virussykdommene i 
Norge og i andre vestlige land. Den forekommer oftest i tenårene og i begynnelsen av 20-årene, men 

man kan bli smittet når som helst i livet. De siste 10 - 20 årene har det vært en stor stigning i antallet 
pasienter som søker lege pga kondylomer. 

Hvor lang er” inkubasjonstiden”? Tiden fra man blir smittet og til vortene kommer er som regel 2 - 
3 måneder, men kan variere fra 1 måned til flere år.  

Hvordan ser vortene ut? Kondylomer har en «blomkålaktig» overflate. De kan være fra 1-5-6 mm 
store. På gutter sitter som regel vortene ytterst i urinrøret, på penishodet eller på selve skaftet. Hos 

jenter kan de sitte i skjedeåpningen, i skjedeveggen og på livmortappen. Kondylomer ved 
endetarmsåpningen forekommer både hos gutter og jenter. 

Hvordan er forløpet uten behandling? Kondylomer går som regel bort av seg selv uten behandling. 

Hva slags behandling kan benyttes?  Kondylomene kan fjernes (de fleste) med frysebehandling, 
brenning eller laser. Man kan også alene eller samtidig pensle på antivortemiddelet podophyllin. 

I noen tilfeller kan huden reagere på podophyllinen med større betennelse, hevelse og væsking enn 
forventet. I slike tilfeller bør pasienten kontakte lege igjen. Det er uansett viktig at det smøres eller 

prikkes på kun begrensete mengder på slimhinnen.  

Til hjemme behandling er det vanlig å benytte vortemidlene Vartec eller Condyline som kjøpes ferdig 

på apotek.  Det immundempende midlet imiquimod (Aldara) er et annet og noe mer kostbart middel 
som kan være svært effektivt og benyttes i utvalgte tilfeller. 

Hva er kranspapler (pearly paples/spicula glandis)? 
Mange gutter/menn har «normalt» små myke utvekster bak penishodet. Disse kommer før eller i 
puberteten uten forutgående seksuell kontakt og skyldes ikke virus. De smitter ikke og er helt ufarlige. 
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Men kan enkelt behandles/ reduseres med diatermi etter bedøvelse med EMLA krem (som påføres ½ -

1 time før langs kanten før forhuden trekkes over og tapes med en plasterbit).  

              


